Nyhedsbrev for vuggestuen
Marts 2019
Kære forældre
Temauge i aktivitetsgrupperne
Fra den 2.-4. april holder Tumleklub og Børneværkstedet temauge.
Fra den 9.-11. april holder Rytmik og Storbørnsgruppen temauge.
Vores overordnede mål med temaugerne er at lave et forløb, hvor en aktivitet
udvikler sig over dage. Vi vil arbejde med fællesskabsfølelsen; det skal være sjovt og
nærvær skal være omdrejningspunktet. Vi ønsker, at børnene skal opleve mulighed
og tid til fordybelse.
Når vi laver temauge for aktivitetsgrupperne, kan vi opdele børnene efter alder,
hvorved vi kan målrette aktiviteterne.
I de to ovenstående uger er der kun aktivitetsgrupper, for de grupper, der holder
temauge.

Bedsteforældredag
I år vil vi prøve noget nyt. Vi inviterer derfor bedsteforældre fra alle fire stuer til en
hyggelig formiddag torsdag den 23. maj fra kl. 9-11.30. Der hænger en
indbydelse på indgangsdørene, som I bedes tage et billede af og sende til jeres
forældre.
Vores mål med dagen er, at bedsteforældrene skal være aktive sammen med deres
børnebørn. De skal få et indblik i deres børnebørns hverdag og de skal skabe minder
og oplevelser sammen med deres børnebørn.
Formiddagen kommer til at foregå med en fælles velkomst og sang på legepladsen kl.
9. Derefter er der forskellige aktiviteter rundt på stuerne; gamle lege (sanglege),
tegne/klippe/klistre og modellervoks. Legepladsen er også åben for fri leg. Kl. 10.30
spiser bedsteforældre og børnebørn sammen. Bedsteforældrene skal medbringe en
madkurv med mad – vi sørger for vand og kaffe.
Om eftermiddagen spiser vi Carsten-mad bestående af rugbrød og pålæg.

Legeplads
Når vejret tillader det, er vi begyndt vi at gå på legepladsen om eftermiddagen. Der
er ikke så mange voksne på legepladsen om eftermiddagen. Det er derfor meget
vigtigt, at I får sagt farvel til et kendt ansigt, så vi hele tiden er sikre på hvilke børn,
der er gået.

Forårsgarderoben
Hvis I skal ud at købe regntøj, vil vi gerne bede jer købe det som et to-delt sæt. Vi vil
også meget gerne have, at der er gummistøvler i alle børnenes garderober. Når I skal
købe fodtøj til foråret, så husk at købe sko med velcrolukning. Det gør det meget
nemmere for jeres børn selv at hjælpe til. Husk, at der skal være navn i alt nyt tøj og
fodtøj.

Sovetøj
Sovedragterne, til alle de børn som sover udenfor, bliver i løbet af den næste måned
for varme at sove i. I overgangsperioden er det vigtigt, at I selv sørger for, at der er
passende sovetøj - f.eks. en sweatshirt, et par bløde bukser og en tynd hue - i kassen
på badeværelset.

Glemt tøj
Kassen med glemt tøj bugner. Den står på hylden i gul stues garderobe. Kig venligst
kassen igennem. Tøjet bliver givet til mødrehjælpen torsdag den 21. marts.

Modulskemaer
Husk at aflevere modulskema for maj senest den 31. marts.
Modulskemaerne ligger på hjemmesiden www.sktannagade34.dk.
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